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JÚLIUS
Július 5. Lengyelország: Budapestre látogatott Radosław Sikorski lengyel külügymi-
niszter. Partnerével, Martonyi Jánossal megállapodtak abban, hogy Lengyelország tisz-
teletbeli konzuli posztot létesít Szegeden, és Magyarország hamarosan szintén tiszte-
letbeli konzult nevez ki a lengyelországi Bydgoszczba.
Július 9. Románia–magyarság: Orbán Viktor miniszterelnök hivatalában fogadta az Er-
délyi Magyar Néppárt vezetőségét. A tárgyaláson részt vett Tőkés László, Toró T. Tibor, 
Demeter Szilárd, a magyar kormány részéről pedig Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes és Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár. A miniszterelnök fogadta Kelemen 
Hunort, az RMDSz elnökét és Biró Rozáliát, az RMDSz Szövetségi Képviselők Tanácsá-
nak elnökét is, valamint Szász Jenőt, a Magyar Polgári Párt elnökét.
Július 12. Vatikán: Alberto Bottari de Castello apostoli nunciust fogadta Orbán Viktor 
kormányfő, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Szijjártó Péter államtitkár a Mi-
niszterelnökségen.
Július 16–18. Izrael: Áder János köztársasági elnök Izraelbe utazott. A magyar állam-
fő megbeszélést folytatott Jeruzsálemben Simon Peresz izraeli államfővel és Benjámin 
Netanjahu miniszterelnökkel, beszédet mondott a jeruzsálemi Raoul Wallenberg-meg-
emlékezésen, s ellátogatott a ciszjordániai Betlehembe.
Július 17–25. Európai Unió–IMF: Megkezdődtek az egyeztetések az Európai Unió (EU) 
és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) tárgyalóküldöttsége és a magyar kormány között. 
Az IMF részéről Thanos Arvanitis, a delegáció vezetője, az EU-éról Barbara Kauffmann 
– aki 18-án csatlakozott a tárgyalásokhoz –, magyar részről pedig Varga Mihály, a hi-
teltárgyalásokért felelős tárca nélküli miniszter a főtárgyaló. A megbeszéléseken részt 
vett Iryna Ivaschenko, az IMF magyarországi képviseletének vezetője is. A küldöttség 
tagjai 24-én találkoztak Orbán Viktor miniszterelnökkel.
Július 25–29. Románia–magyarság: A romániai Tusnádfürdőn rendezték meg az idei Bál-
ványosi Nyári Egyetem és Diáktábort. 27-én Orbán Viktor miniszterelnök tusnádfürdői 
látogatása alkalmával határon túli magyar szervezetek vezetőivel egyeztetett a kor-
mányzás eddig eltelt időszakának nemzetpolitikai eredményeiről és a következő két 
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év tennivalóiról. 28-án a magyar miniszterelnök szabadtéri politikai fórumon tartott 
előadást több mint ezerfős hallgatóság előtt. Ezután Orbán Viktor az erdélyi magyar 
felsőoktatás helyzetéről és jövőjéről egyeztetett Dávid Lászlóval, a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem rektorával, János-Szatmári Szabolccsal, a Partiumi Keresz-
tény Egyetem rektorával és Kató Béla püspökhelyettessel, a Sapientia Alapítvány ku-
ratóriumának elnökével. Megvitatták a két oktatási intézmény szerepét, helyzetét, és 
egyeztettek a jövőbeni közös feladatokról, egy rövid és egy hosszú távú fejlesztési stra-
tégia szükségességéről. Az erdélyi magyar egyetemek vezetői bemutattak egy konkrét 
fejlesztési tervet is, amelynek megvalósításához Orbán Viktor segítséget ígért.
Július 27. sport–olimpia: Áder János köztársasági elnök száznál több elnök, miniszterel-
nök és koronás fő társaságában részt vett a londoni olimpia megnyitóján.

AUGUSZTUS

Augusztus 10. sport–olimpia: Áder János köztársasági elnök hazánk londoni nagykö-
vetségén, a magyar olimpiai csapat tagjai tiszteletére rendezett fogadáson köszöntötte 
olimpikonjainkat.
Augusztus 27. Németország: Orbán Viktor kormányfő a bajorországi CSU frakcióveze-
tőjével, Gerda Hasselfeldt asszonnyal tárgyalt. A megbeszélésen részt vett Balog Zoltán 
emberi erőforrás miniszter, Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, Szij-
jártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára, Matei Hoffmann 
nagykövet és Hildegard Bentele, a CSU külpolitikai tanácsadója.
Augusztus 31. Örményország: Szerzs Szargszján örmény elnök Jerevánban bejelentette, 
hogy Örményország megszakítja diplomáciai és minden egyéb hivatalos kapcsolatát 
Magyarországgal; az örmény parlamenti elnök is lemondta magyarországi látogatását. 
Az ügy hátterében az állt, hogy a magyar kormány hozzájárult az örmény katonatár-
sának megöléséért Budapesten életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt Ramil Szafarov 
Azerbajdzsánnak történő kiadatásához. Azerbajdzsánba érkezése után Ilham Alijev 
államfő kegyelemben részesítette a gyilkosságot elkövető férfit, akinek így nem kell 
letöltenie büntetése hátralévő részét.

SZEPTEMBER

Szeptember 1. Örményország/Azerbajdzsán: Ramil Szafarov szabadon bocsátása kap-
csán az örmény külügyminisztérium a magyar kormány erkölcsi felelősségére hivat-
kozott nyilatkozatában, és éles hangú bírálatot fogalmazott meg az örmény oktatási 
miniszter is. A magyar Külügyminisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium (KIM) közös közleményében hangsúlyozta, hogy az életfogytig tartó bör-
tönbüntetésre ítélt Ramil Szahib Szafarov azerbajdzsáni állampolgár Azerbajdzsán 
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részére történt átadásakor Magyarország a strasbourgi európai egyezmény alapján járt 
el. A magyar kormány jelezte ugyanakkor, hogy az örmény félnek a diplomáciai kap-
csolatokat érintő lépését sajnálatosnak tartja. Németh Zsolt, a Külügyminisztérium par-
lamenti államtitkára 2-án diplomáciai jegyzéket nyújtott át Vilajat Gulijevnek, Azerbaj-
dzsán budapesti nagykövetének, melyben Magyarország elítélte Azerbajdzsánnak az 
örmény katonatársa meggyilkolása miatt elítélt azeri férfi kiadatását követő lépését. Az 
örmény törvényhozás 5-i ülésén nyilatkozatot fogadott el arról, hogy parlamenti szin-
ten felfüggeszti a hivatalos kapcsolatokat Magyarországgal. Martonyi János magyar 
külügyminiszter „súlyos és beláthatatlan következményekkel járó döntésnek” minősí-
tette, hogy Örményország felfüggesztette a diplomáciai kapcsolatokat Magyarország-
gal. Martonyi János 7-én levélben fordult örmény kollégájához, Eduard Nalbandianhoz, 
azt hangsúlyozva, hogy Szafarov átadása Azerbajdzsánnak nem Örményország ellen 
irányult, és semmiképpen sem tekinthető az örmény nép megsértésének.
Szeptember 3. Svájc: A kétoldalú kapcsolatokról és európai uniós kérdésekről tárgyalt 
Martonyi János külügyminiszter svájci partnerével, Didier Burkhalterral Bernben.
Szeptember 5–7. nemzetközi tanácskozás: Siófokon tartották a Finnugor Népek VI. Vi-
lágkongresszusát. A huszonöt finnugor nyelvű nemzetiség részvételével megrendezett 
találkozó előtt, 4-én Kövér László magyar házelnök Sauli Niinistö finn köztársasági 
elnökkel és Toomas Hendrik Ilves észt államfővel találkozott a Parlamentben.
Szeptember 7–8. Európai Unió: Martonyi János külügyminiszter képviselte Magyaror-
szágot az EU külügyminisztereinek a ciprusi Páfoszon megtartott informális találko-
zóján. Az európai diplomácia irányítói féléves rendszerességgel tartanak hasonló, ún. 
Gymnich típusú találkozót. (A németországi Gymnich-kastélyban tartották 1974-ben az 
első informális külügyminiszteri találkozót.)
Szeptember 10. Moldova: Kövér László, az Országgyűlés elnöke fogadta Marian Luput, 
a moldovai parlament elnökét, és aláírták a két parlament közötti együttműködési meg-
állapodást.
Szeptember 10. Koszovó: Az Egyesült Államok, Törökország, valamint a Koszovó füg-
getlenségét elismerő 23 európai ország – köztük Magyarország – képviselőiből álló 
Nemzetközi Irányító Csoport (ISG) bejelentette: befejezte tevékenységét, azaz a volt 
szerb tartomány függetlenségének ellenőrzését. (Az iroda bezárása után is folytatódik 
Koszovóban az ENSZ égisze alatt a NATO vezette békefenntartó erők küldetése és az 
EU jogérvényesítő missziója [EULEX] is.)
Szeptember 14. Lengyelország: Tiszteletbeli lengyel konzulátus nyílt Szegeden; a Csong-
rád megyében élő és oda érkező lengyel állampolgárok képviseletét a lengyel szárma-
zású Karol Biernacki, a Csongrád Megyei Levéltár igazgatója és a Szegedi Lengyel Ki-
sebbségi Önkormányzat elnöke látja el.
Szeptember 14. Franciaország: Pierre Vasarely (Viktor Vasarely unokája) személyében új 
tiszteletbeli konzult nevezett ki Magyarország a franciaországi Marseille-be.
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Szeptember 20. Európa Tanács: Az Európa Tanácshoz (ET) tartozó országok parlamen-
ti elnökeinek konferenciáját Strasbourgban tartották. Kövér László magyar parlamenti 
elnök részt vett és beszédet mondott a tanácskozáson. Az Emberi Jogok Európai Bírósá-
gával kapcsolatos napirendi ponthoz elhangzott hozzászólásában kifejtette, hogy Ma-
gyarország számára erkölcsileg elfogadhatatlan, hogy a bíróság elmarasztalta a vörös 
csillag – mint önkényuralmi jelkép – használatának büntetőjogi szankcionálását. 
A magyar házelnök egyúttal megbeszélést folytatott a német Bundestag elnökével, Nor-
bert Lammerttel, továbbá Jean-Claude Mignon francia politikussal, az Európa Tanács 
parlamenti közgyűlésének elnökével is. A magyar házelnök a spanyol és a holland sze-
nátus elnökével, valamint az észt, a lett és a svéd törvényhozási elnökkel is kétoldalú 
megbeszélést folytatott.
Szeptember 20. Grúzia: A Külügyminisztérium közleménye szerint Magyarország hatá-
rozottan kiáll Grúzia területi integritása és szuverenitása mellett.
Szeptember 20. Európai Parlament: Az alapjogok magyarországi helyzetével foglalko-
zott az Európai Parlament állampolgári jogok, bel- és igazságügyi szakbizottsága Brüsz-
szelben.
Szeptember 21. nemzetközi párt: Orbán Viktor miniszterelnök részt vett a Demokratikus 
Centrumpártok Internacionáléjának (Kereszténydemokrata Internacionálé) vezetőségi 
ülésén Rómában. A szervezet ismét alelnökévé választotta. (A CDI a világ keresztény, 
humanista nézeteket valló politikai pártjait és szervezeteit tömöríti. A Fideszt 2001-ben 
vették fel tagjai közé, Orbán Viktor azóta az alelnöke.)
Szeptember 24. Litvánia: Orbán Viktor kormányfő egynapos hivatalos látogatást tett Vil-
niusban, ahol tárgyalt Andrius Kubilius litván kormányfővel. Megvitatták azokat az 
uniós kérdéseket, amelyek mindkét országot egyaránt érdeklik, így például az energia-
biztonságot, a keleti partnerség témáját, valamint az EU-s viszályok minél hatékonyabb 
rendezését. A politikusok aláírták a Báthory István nevét viselő ifjúsági együttműködé-
si programról szóló határozatot is.
Szeptember 25. ENSZ: Az ENSZ Közgyűlés 67. ülésszakának általános vitájában Áder 
János köztársasági elnök is felszólalt. Beszédében megkülönböztetett figyelmet szen-
telt a vízgazdálkodás kérdéseinek. Az ülésszak alkalmával kétoldalú tárgyalásokat is 
folytatott Ivan Gašparovič szlovák és Václav Klaus cseh elnökkel. Az ülésszakon részt 
vevő Martonyi János magyar külügyminiszter felszólalt a Demokráciák Közösségének 
(Community of Democracies, CoD) ülésén. (Ezt a 2000-ben alakult fórumot az ENSZ Köz-
gyűlés margóján rendezik meg.) 27-én Jerzsan Kazihanov kazah, 28-án pedig Rijád al-
Malki palesztin külügyminiszterrel tárgyalt.
Szeptember 26–27. Grúzia: Orbán Viktor miniszterelnök Grúziában tett látogatást. Miheil 
Szaakasvili grúz államfővel folytatott megbeszélést Tbilisziben, majd a fővárostól 220 
kilométerre fekvő Kutaisziban megtekintették az ország parlamentjének új épületét. Or-
bán Viktor részt vett a város új repülőterének átadásán; a létesítmény építésében részt 
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vett öt magyar cég is. Tárgyalásokat folytatott Ivane Merabisvili grúz kormányfővel is.
Szeptember 27. Vatikán: Az Út a Békéhez díjjal tüntette ki Áder János köztársasági elnö-
köt a Szentszéknek az ENSZ mellett működő állandó megfigyelő missziója. Ban Ki Mun 
ENSZ-főtitkár fogadta a magyar köztársasági elnököt.
Szeptember 27. Horvátország: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Josip Lekóval, a 
horvát törvényhozás, a szábor megbízott elnökével folytatott megbeszélést, főként az 
Európai Unió aktuális ügyeiről. A megbeszélésre a horvát–magyar labdarúgó meccs 
alkalmával került sor a Varasd megyei Ludbregben.
Szeptember 28. ENSZ: Martonyi János külügyminiszter New Yorkban részt vett a Civili-
zációk Szövetsége nevű ENSZ-fórumon (UN Alliance of Civilizations, AoC). A szövetség 
2005-ben, José Luis Rodríguez Zapatero spanyol és Recep Tayyip Erdoğan török mi-
niszterelnök kezdeményezésére, Kofi Annan akkori ENSZ-főtitkár aktív közreműkö-
désével jött létre, a civil társadalom bevonásával. Célja az oktatás és a kultúra eszközeit 
felhasználva a kultúrák és a vallások közötti párbeszéd előmozdítása. Munkájában 110 
állam és 23 nemzetközi szervezet vesz részt.
Szeptember 29. ENSZ: Martonyi János részt vett és felszólalt az ENSZ székházában tar-
tott terrorizmus elleni konferencián. A magyar külügyminiszter megbeszélést folyta-
tott Jukija Amanóval, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatójával is. 
A NAÜ 2013 júliusában magas szintű nukleáris védettségi konferenciát szervez Bécs-
ben, ennek elnöklésére a magyar külügyminisztert kérték fel.

Összeállította: Sugárné Bognár Anna
MTVA Sajtóadatbank


